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Especificações Técnicas

Hardware Firmware 

ION7400              V001.002.014

Software Versão

Vijeo Citect              V7.50

CET850                                  V2.1.0 
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Arquitetura
Citect – ION7400: Protocolo IEC61850

O driver do Citect é compatível com IEDs que têm a edição 1 do protocolo IEC61850.

O CET850 é um software gratuito de configuração de IED da Schneider Electric e abaixo está o link

para download:

CET850



Configuração
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CET850
Configuração
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CET850 – Configuração do IED
Caminho: File à New à Botão direito sobre SCL File

Escolha o arquivo icd de acordo com o seu equipamento

Exemplo de configuração 

final

Defina um nome de Subnet
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CET850 – Configuração do Dataset 
Nesse exemplo utilizaremos a corrente da fase A: primeiro clique com o botão direito sobre MMXU

Dataset  necessário para 

a leitura da corrente da 

fase A.

Obs.: .q e .t são quality 

node desse dataset. 
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CET850 – Gerar arquivo CID
Caminho: File à Save à Escolha o nome do SCD à Download All CID To Devices

Caminho salvo do arquivo CID: C:\ProgramData\Schneider Electric\IEC61850\SCL\CID
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Citect
Configuração
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Citect – Configuração do IODevice
Caminho: Citect Project Editor à Commmunication à Express Wizard
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Citect – Configuração do XML
Crie no bloco de notas um arquivo xml conforme o abaixo e copie esse e também o cid para o caminho da pasta 

do Projeto: C:\ProgramData\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.50\User\Nome_do_Projeto_do_Projeto
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Citect – VariableTag
Utilize o CET850 para confirmar o endereçamento correto da varíavel, no exemplo utilizamos a correte da fase



Monitoração On-line
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Citect - Runtime
Compile o projeto, realize o Computer Setup Wizard e depois abra o Runtime para ver a leitura
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Avisos Importantes

• Equipamentos elétricos devem ser instalados, operados e manuseados apenas por profissionais

qualificados;

• Um profissional qualificado é aquele que possui habilidades e conhecimentos relacionados com a

construção, instalação e operação que equipamentos elétricos, e recebeu treinamento adequado

para reconhecer e evitar os perigos envolvidos;

• Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric por qualquer consequências

decorrentes da utilização deste material. O uso do mesmo não dispensa a utilização do manual;

• Todas as informações contidas neste documento estão de acordo com o conhecimento do autor.

Esta abordagem foi projetada e testada em condições de laboratório. O ambiente de instalação

e/ou reprodução desta abordagem pode influenciar o comportamento de dispositivos eletrônicos e,

portanto, o usuário assume toda a responsabilidade para aplicaras soluções apresentadas;

• Este documento está disponível no site http://www.schneider-electric.com




